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Amely létrejött
egyrészről: 

11rpc1s Z Polgár 
-és 

Térsége Egészségügyi Központ NonprofitZártkőrűen Mű ködő részvénytá-rsaság
címe:4090 Polgár, Hősök útja i.
cég egyzékszám: 09- 1 0-00 044 9
képviseli: Kiss Ilona, vezérigazgatő
adő szám: l 48 l 82 57 -2 -O9

másrészrol , 
u-1l05222l mint 

-megrendelő 
(a továbbiakban:

pítő és Szakipari Kft.

c é gs e gy zékszám : r' -, ft ]rtltp 
án kö z 4'

képviseli: Vancsisin Sándor igyvezetó
adőszám: 1 1253 525 -2-1 5
számlaszám: 1 4 1 00055 -48 124249-0 1 000005
mint váll al koző (a továbbiakban :,, Vállal ko ző,,),

szerint.

Ereszf,ítéshez: 72O m ftitőkábel, 1 db termosztáto s vezérlő,1 db nedvesség-hóérzékelő, 6 cs. függőleges kábeltartó, 1 db mágneskapcsoló kivitelezésebeüzemelése.

- Indukciós hurokerősítő rendsz erhez:1 db mobil indukciós hurokerősítő beépítése.

impulzusos működtetésű mágneszát
kivitelezése, kaputelefon tapegyseg

kivitelezése, 45 készlet ajtószór"rue"y
ese.

Teljesítési határidő: 2O11.03. 01-től 2O11.03. 31-ig.

YáLlalkozőt a feladatok ellátásáért ellenszolgáltatásként vállalk ozási díj illeti meg,'edményeként megállapított
ruttó l.212.083,- Ft, azaz Egymillió-

Az ellenszolgáltatás kifizetésére a Kbt.
kifizetés pénzneme: HUF.

Yúlalkoző 
1" e|végzett munkákró| az átalányáras elszám olás szabályai szetinti szfun1átállít ki, melynek négy példanyát Megrendelő részére postán megküldi. A nem a

es
CS

2.

305.$-ában foglaltak szerint kerül sor. A



2

Megrendelo megadott címére küIdött szám|a esetén Megrendelő f,rzetési késedelme

klzárt.

Megrendel ő számlázási címe :
pÉrEctsz Nonprofrt ZRT'
4090 Polgár, Hősök útja 1'

A számia kiállításának alapja a Megrendelő képviselője által aláírt kiállított

teljesítésigazolás.

A Megrendelő képviselője a Vállalkozó teljesítéséről szóló írásbeli értesítés

kézbezvételétől, vagy a birtokbaadási eljárás \ezárásátőI számított 15 napon belül kell a

telj e síté si g azo|ást kiadni.

és

:?
lőj Az ellenőrzést követően kerül sor a

telj e s íté si g azolás kiadás ára é s me gküldé s ére'

A teljesítés \gazoiás tarta\mazza az evégzett építőipari kivitelezési tevékenységet' annak

mértékét, mlennyiségét és minőségét, és javar1atot tartalmaz a szám1ázható összeg

mértékére'

A Megrendelő a teljesítésig azolás alapján kiállított számla ellenértékét ftzeÍi meg a

Vállalkozó részére.

A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alválIalkozőja átadjon részére minden

olyan dokumentumot, ame1y a teljesítésigaiolás kiállításahoz és az elszámo1áshoz'

továbbá a dokument á|áshoz szükségesek'

Felek tudomásul veszik, hogy az adőzás rendjéről sző|ő 2OO3. évi XCII' torvény 2009'

február 15. napjátót rrátaryos 36lA $ értelmében -a 
megbizó és a me'gbízolt kozött'

valamint a megbízott es Jvaila1kozaja közö . kifizetés csak 30 napnál nem régebbi

e gyütte s adőigazo|ás benyúj tás a után tö rténhet'

MegrendelőaKbt'99.s(1)bekezdésea\apjánhozzájirulésegy
számlavezető bankját arra, hogy a Kbt' 305' s (4) bekezdése

teljesülése es megrendelő fizetési szám]lé$a terhére

benyújtott be ateruházási köitség önerejével arányos rész (nettó 15

x; és a tetjes eg AFA tartalma erejéig'

Ajánlattevő u t''T.:T'Tj

köteles eiege
összes felhas amelyet a

beszerzést \gazolő számláva|, száI\ítőjeggyel, vagy egyéb dokumentációval utólagos

ellenőrzés ,o.a,' i.rJ.,ia kell i,gazo!ní.Vírár:" továbbá, hogy a megrendelővel történő

együttműködés során a kidolgozott tervezet eket, részanyagokat, egyéb levelezéseket

elektronikus úton folytatja és csak a végleges, jóváhagyott dokumentumokat hozza|étre 
---

'-é-nyomtatott formában. 
/,l(I >---- r\-=-



4. Felek megállapítják, hogy jelen szerzodés megrendelő, mint ajánlatkérő által kiegészítő

építési a.".i,'arai -"g.J''a"tese iránt hirdetmény kőzzététe\e nélkül indított targyalásos

közbeszerzési eljarás eredményeként jött létre, ezért a szerzódés elválasúhatatlan részét

képezi_ um"nryiben a ,r"riódé'b.rr.'"- szerepel - az aján\attételi felhívás az 1'

pontba.' hivatkozott aján|atidokumentáció és a vállalkozó által benyújtott, a tárgyaláson

véglegesített ajánlat teljes tartalma is.

A szerződést a felek 4 eredeti példanyban írjálk aIá, amelybol 3 pld' megrendelő' 1 pld'

vállalkozó birtokába kerül.

Kelt: Polgár,20tI. februar 28.
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